
MISJA I WIZJA NIEPUBLICZNEGO ZESPOŁU SZKOLNO-

PRZEDSZKOLNEGO W SOŁONCE 

 

 Misja i wizja  przedszkola 

Oddziały przedszkolne są ściśle zintegrowane ze szkołą, w której są zorganizowane. 

Nauczyciele uczący w oddziałach przedszkolnych stwarzają atmosferę przyjazną dziecku, 

promującą zdrowie i bezpieczeństwo oraz w stopniu wysokim przygotowują dziecko do 

podjęcia nauki w szkole. 

 

 

1. Edukacja i wychowanie dzieci w oddziale przedszkolnym zapewnia wszechstronny 

rozwój osobowości dziecka oraz w stopniu wysokim przygotowuje ich do podjęcia 

nauki w szkole. 

2. Właściwie zorganizowany proces edukacyjno-wychowawczy umożliwia wszystkim 

dzieciom wyrównanie szans edukacyjnych. 

3. Przyjazna i życzliwa atmosfera sprzyja akceptacji każdego dziecka, przeciwdziała 

izolacji społecznej i nietolerancji. 

4. Wszyscy nauczyciele przestrzegają praw dziecka, dbają o dobre stosunki 

międzyludzkie i skuteczną komunikację interpersonalną na płaszczyźnie dziecko-

rodzic-nauczyciel. 

5. Rodzice są partnerami uczestniczącymi we wszystkich sprawach związanych z 

edukacją ich dzieci. 

6. Nauczyciele posiadają wysokie kwalifikacje do nauczania dzieci w oddziale 

przedszkolnym. 

7. Nauczyciele w oddziale przedszkolnym stwarzają dzieciom możliwość samorealizacji, 

pracy z rówieśnikami, kreatywnego myślenia, działania i przeżywania, uczestniczenia 

w ciekawych zajęciach, poznawania otaczającej rzeczywistości z zachowaniem 

wartości uniwersalnych: dobra, prawdy i piękna. 

8. Dzieci w oddziałach przedszkolnych mają zapewnioną opiekę, ciepłą rodzinną 

atmosferę oraz bezpieczeństwo psychiczne, zdrowotne  i fizyczne. 

9. Nauczyciele i rodzice współpracują w oddziaływaniach wychowawczych 

i edukacyjnych, zapewniając dzieciom prawidłowy rozwój osobowości. 

10. Nauczyciele wspomagają wychowawczą rolę rodziny i tworzą warunki do nabywania 

przez dziecko wiedzy i umiejętności zgodnie z jego możliwościami rozwojowymi. 

11. Nauczyciele rozwijają u dzieci zainteresowania oraz uzdolnienia poprzez uczestnictwo 

w różnorodnych konkursach, występach, uroczystościach szkolnych i pozaszkolnych  

12. Nauczyciele w swojej pracy z dziećmi kierują się zasadami wynikającymi z Konwencji 

Praw Dziecka oraz powszechnie przyjętymi normami społecznymi i moralnymi. 

13. Wiedza i umiejętności dzieci podlegają analizie i ocenie pod kątem osiągnięcia przez 

nich dojrzałości szkolnej. 

14. Nauczyciele systematycznie dokonują obserwacji rozwoju dzieci i prowadzą stosowną 

dokumentację.  

15. Uzyskiwane przez nauczycieli wyniki dotyczące poziomu wiedzy i umiejętności dzieci 

wykorzystuje się do wytyczenia kierunków pracy indywidualnej z dziećmi. 

16. Dzieciom wymagającym indywidualnego wspomagania w rozwoju zapewnia się 

pomoc pedagogiczno-psychologiczną. 

 



 

 Misja i wizja szkoły podstawowej 

Jednym z głównych celów szkoły jest systematyczne podnoszenie jakości jej pracy we 

wszystkich obszarach działalności szkoły. W szkole panuje atmosfera przyjaźni i wzajemnej 

akceptacji. Dokładamy wszelkich starań, aby uczeń czuł się pewnie i bezpiecznie oraz osiągał 

sukcesy na miarę swoich możliwości. 

 

 

1. Dzięki mało licznym klasom szkoła posiada indywidualny system nauczania. 

2. Wspiera wszechstronny rozwój osobowości uczniów, uwzględniając ich indywidualne 

potrzeby. 

3. Rozwija uzdolnienia i zainteresowania uczniów poprzez bogatą ofertę zajęć 

pozalekcyjnych i udział w różnorodnych konkursach. 

4. Upowszechnia zdrowy styl życia, kształtując postawy prozdrowotne i proekologiczne. 

5. Wychowuje w duchu patriotyzmu, uczy poszanowania historii narodu i tradycji 

regionu, jednocześnie otwiera uczniów na korzyści płynące z zachowania pokoju, 

przestrzegania praw człowieka, integracji europejskiej i współpracy międzynarodowej. 

6. Systematycznie tworzy własną historię i tradycje, rozwija uczniowski ceremoniał i 

wzbogaca szkolną symbolikę. 

7. Dąży do integracji społeczności uczniowskiej poprzez budowanie atmosfery akceptacji 

i tolerancji w relacjach uczniów wywodzących się z różnych środowisk rodzinnych. 

8. Dba o właściwy klimat sprzyjający twórczej i efektywnej pracy, wprowadza relacje 

integrujące nauczycieli, uczniów i rodziców we wspólnotę szkolną. 

9. Jest przyjazna dla uczniów, rodziców i nauczycieli. 

10. Wspomaga wychowawczą rolę rodziny współdziałając z rodzicami/opiekunami 

prawnymi w procesie kształcenia i wychowania, gwarantuje nauczanie przez wysoko 

wykwalifikowaną kadrę pedagogiczną. 

11. Misją naszej szkoły jest wychowanie dziecka świadomego dokonywanych wyborów, 

wrażliwego i otwartego na środowisko naturalne i społeczne w jakim funkcjonuje, 

pewnie poruszającego się w określonym kulturowo i światopoglądowo systemie 

wartości, odpowiedzialnego, prawego, krytycznego, tolerancyjnego i zdolnego do 

współdziałania. Nasz absolwent jest przygotowany do następnego etapu kształcenia i 

dobrze funkcjonuje w otaczającym go świecie. 

12. Nasza szkoła jest miejscem przyjaznym, bezpiecznym. Jej działalność ukierunkowana 

jest na ucznia i jego potrzeby, umożliwiając mu wszechstronny rozwój osobowości. 

Szkoła, aby dobrze funkcjonować, posiada wizję rozwoju. 
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